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Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen
SECO is de referentie in “third party” advies voor de bouwsector in België en het Groothertogdom Luxemburg
en ontwikkelt voortdurend zijn activiteiten in Europa en daarbuiten. Ons personeel staat open voor de
behoeften van onze klanten en dat is de sleutel van de kwaliteit van onze diensten en van 80 jaar onafgebroken
groei.
SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: enerzijds de technische controle van
bouwprojecten en anderzijds de kwaliteitscontrole van bouwproducten. Een belangrijk deel van deze laatste
activiteit wordt uitgevoerd binnen de vzw BCCA, die onder meer optreedt als certificatie-instelling en operator
voor technische goedkeuring.
Heeft u een passie voor taal? Wij zoeken voor de ondersteuning van onze inspectie- en certificatiediensten in
de bouwsector een

Vertaler - Documentbeheerder (m/v)
met talent voor communicatie
U bent verantwoordelijk voor:
- Vertalen van technische en administratieve documenten (N/F, F/N, N/E, F/E, E/N)
- Opmaak en beheer van documententemplates voor heel de organisatie
- Documentenbeheer in onze documentatiesystemen
- Ondersteuning voor en deelname aan interne en externe communicatieprojecten (intranet,
nieuwsbrieven, brochures, websiteteksten, ...) : van redactie, vertaling, ontwerp en opmaak tot
productie, realisatie en posting
- Ondersteuning van opmaak van presentaties en grafische supports
Uw profiel:
- Master in het Vertalen, Vertaler-Tolk of gelijkwaardig
- Drietalig Nederlands, Frans en Engels
- Ervaring met vertalingen in de bouwsector is een pluspunt
- Communicatievaardig, oog voor het detail, nauwkeurig en methodisch
- Gemotiveerd, hulpvaardig en kan goed in teamverband werken
- Minimum twee jaar werkervaring
- Vertrouwd met moderne communicatiemethoden en -middelen
- Vlot computergebruik (Microsoft Office, vertaalsoftware, gebruik van databanken, html, ...)
De job biedt:
- Een dynamische en open werkomgeving
- De kans om uw talent verder te ontwikkelen in een stabiele bedrijfsomgeving met correcte verloning
en extralegale voordelen
- Deel uitmaken van een kennisorganisatie die werkt in het algemeen belang
Geïnteresseerd?
Stuur uw CV en motivatiebrief naar jobs@seco.be, waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal
behandelen worden. Surf voor meer informatie gerust naar www.seco.be en www.bcca.be.

